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ATA N 044/2019

Aos vinte e seis dias (26) dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove (2019), nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada a quadragésima quarta (44ª) Reunião Ordinária,
da Terceira Seção Legislativa – Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Sério. Estando presentes
os seguintes vereadores: Cleonir José Bergmann de Abreu, Delmo Rempel, Elton Adelar Althaus,
Mario Antônio Candido, Marciano Antônio Favaretto, Guilherme Samuel Hickmann, Nadir Paulo
Burghardt, Nelci Ariotti Maffi e Tiago André Ariotti, após verificada a presença do número regimental,
o Senhor Presidente, Tiago André Ariotti, abriu os trabalhos em nome de Deus, saudando colegas
Vereadores e demais presentes, em seguida solicitou ao Secretário que fizesse a leitura de uma
mensagem. Após, solicitou que fizesse a leitura da Ata nº 043/2019. ATA Nº 043/2019 da Sessão
Ordinária, realizada em dezenove de dezembro, de dois mil e dezenove (2019), foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: Conforme Boletim nº 045/2019, a vereadora Nelci Ariotti Maffi falou,
pedindo apoio aos demais colegas para a aprovação da sua indicação. ORDEM DO DIA: Projeto de
Lei n° 059/2019-2019- Institui no âmbito do território municipal os serviços de atendimento
veterinário, procedimento de inseminação e fornecimento de sêmen, em horário de expediente,
finais de semana e feriados; define o valor da taxa a ser cobrada pela prestação do serviço e
fornecimento de sêmen estipula critérios para o atendimento e dá outras providências, aprovado
por unanimidade. OFICIO CM O72/2019-Informa sobre valores financeiros originados do Orçamento
Anual, que por não serem utilizados na cobertura das despesas da Câmara Municipal no exercício
de 2019, poderão ser transferidos para a conta-corrente desta municipalidade. Aprovado por
unanimidade. OF. DO SENHOR GUILHERME SAMUEL HICKMANN Nº 001/2019 – Inscreve Chapa
para concorrer a Mesa Diretora para o ano de 2020. INDICAÇÃO nº 001/2019 – DE AUTORIA DA
VEREADORA, Nelci Arioti Maffi Solicita que o Poder Executivo avalie a viabilidade de repasse, de
parte da sobra orçamentária do Poder Legislativo, ao Hospital de Caridade São José, para a reforma
da cozinha e lavanderia. Aprovada por unanimidade. Eleição da nova mesa diretora para o exercício
2020 assim constituída; Guilherme Samuel Hickmann Presidente, Tiago André Ariotti vicepresidente e Nelci Ariotti Maffi Secretária. EXPLICAÇÕES PESSOAIS; Delmo Rempel; Saudou colegas
Vereadores e demais Presentes. Fala que com o findar do ano, nada mais justo do que agradecer o
grupo, agradeceu a Secretária Letícia pelo trabalho realizado, agradeceu também os colegas
vereadores, afirmar que juntos conseguiram suprir os anseios da comunidade, claro que da melhor
maneira que conseguiram, agradeceu a Assessoria pelo trabalho prestado. Diz se sentir feliz pela
atualização do Regimento interno da Câmara. Parabenizou o Contador Grasiel e também o Felipe,
profissional da área da imprensa do Jornal a Hora Regional. Afirma ter se sentido muito honrado por
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fazer parte da mesa diretora no exercício de 2019. Parabenizou também a formação da nova mesa
diretora para o ano de 2020. afirma ter sido um ano intenso, com diversas opiniões, pois são entre
nove vereadores e cada um pensa de uma forma diferente. Desejou a todos os presentes e aos
munícipes um feliz 2020, com muitas felicidades e realizações. Marciano Antônio Favaretto; Saudou
Senhor presidente, colegas vereadores e demais presentes. Falou sobre a aprovação do Projeto de
Lei n° 059/2019, afirma ter grande significado essa aprovação, especialmente para os agricultores.
Afirma estar sendo o seu terceiro mandato como vereador, e que desde de sempre todos os
vereadores trabalharem em parceria, sempre visando o bem do município. Parabenizou o novo
Presidente para o exercício de 2020 o Guilherme, e também o Tiago Ariotti, pelo ótimo trabalho
desenvolvido, no ano de 2019, na presidência desta casa, um presidente brilhante, sempre muito
preocupado com tudo. Agradeceu a Assessoria e afirmou que com o passar do tempo as coisas da
câmara evoluiu muito, inclusive em relação a assessoria que hoje existe par a sanar quaisquer
dúvidas legais que possam surgir. Agradeceu ao Jornal a Hora Regional ao contador Grasiel. Desejou
a todos os munícipes um feliz e abençoado 2020 e afirma que um ótimo presente seria uma chuva
para terminar com a seca que está destruindo as lavouras. Cleonir de Abreu; Falou sobre a
aprovação do Projeto de lei n° 059/2019, dizendo que espera que traga benefícios aos agricultores
e que achem uma boa forma para melhor atender a demanda da comunidade. Pediu para que seja
providenciada a manutenção das estradas de Colônia Sério, afirma saber que por causa do tempo
seco, se torna um pouco mais difícil a manutenção, mas pede que seja realizado o trabalho assim
que possível. Falou sobre a Indicação da Vereadora Nelci Ariotti Maffi, afirma ser de total acordo
com o repasse para o Hospital, pois é muito importante mantê-lo funcionando. Agradeceu aos
demais vereadores pela atuação conjunta que tiveram visando o bem do município, mesmo que
muitas vezes houve divergência de ideias relacionadas aos Projetos, pois cada um pensa de um jeito
porém visando o bem de todos sempre. Agradeceu a Secretária que se despede da Câmara, por sua
atuação por ser sempre muito prestativa, pela a aceitação de ideias inclusive de mudanças sugeridas
para a ata. Deu as Boas Vindas a nova Secretária Karine. Agradeceu também ao Contador, Imprensa
e Assessores. Desejou a todos um feliz 2020. Mario Antônio Candido; Saudou Senhor Presidente,
colegas Vereadores, Secretária Letícia a nova Secretária Karine, Contador, Jornal, Assessoria, e
demais presentes. Afirmou ser com grande alegria que ocupou a cadeira no lugar do Vereador
Luciano. Fala que acha muito importante a doação de parte dos valores da devolução do dinheiro
da Câmara seja destinada ao hospital. Afirma ter grande valia a ação do Prefeito em chamar os
vereadores para colocar a ideia de doação dessa verba. Desejou a todos um feliz 2020. Sr Presidente
Tiago André Ariotti; Saudou colegas vereadores. Agradeceu os serviços prestados pela imprensa,
contador e assessoria. Agradeceu os colegas pelo trabalho desenvolvido ao decorrer do ano de 2019,
pois cada um contribuiu para o desenvolvimento dos trabalhos da casa, cada um com sua opinião,
porém visando sempre o bem maior do município. Desejou boa sorte ao novo presidente Guilherme,
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desejando também que ele desenvolva um ótimo trabalho, pois tem muitas competências.
Agradeceu a Secretária da Câmara, Letícia, pelo trabalho prestado, lhe desejou muita sorte e
sabedoria em sua nova jornada, afirma que ninguém quer perder alguém da equipe, mas que cada
um faz suas escolhas, e só resta desejar boa sorte nessa nova caminhada. Desejou a todos um feliz
ano novo, com muita paz e saúde. Nada mais havendo a constar o Senhor Presidente após convocar
a próxima sessão, sob nova presidência para o dia 06 de fevereiro, quinta-feira, encerrou os
trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente e Senhor Secretário da
Mesa.
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